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Nu er zoveel � etsers in de stad rijden wordt 
de roep om afzonderlijke � etspaden steeds 
sterker. Bewoners van de stad maken dat dui-
delijk door aan hun � ets een bord te hangen 
met daarop de boodschap: It’s time for Bike 
Lanes in Cebu. De burgemeester van Cebu 
meldt dat er spoedig � etspaden zullen wor-
den aangelegd. En als het ‘s nachts stil is op 
straat wordt er bij schaars licht hard gewerkt 
aan het markeren van nieuwe � etspaden.

Stadstuinen - Urban Garden
Een andere belangrijke ontwikkeling in Cebu 
City is de aandacht die er tijdens deze pande-
mie komt voor stadstuinen, “Urban Gardens”. 

De gemeenteraad van Cebu heeft ingestemd 
met het voorstel dat elke Barangay een deel 
van hun gebied beschikbaar stellen voor 
deze “voedseltuinen”.
In sommige Barangays (stadsdelen) in Cebu 
City is er genoeg ruimte om een tuin aan te 
leggen. Maar in de meeste sloppenwijken 
ontbreekt deze ruimte. Op het ogenblik wordt 
er in Cebu gekeken naar het ontwikkelen van 
met name groente tuinen (Vegetable Gardens) 
op alle mogelijke plekken in de stad. Met 
name in de gebieden waar haast geen open 
plekken zijn en de straten nauw zoeken de 
bewoners naar andere oplossingen. 

De bewoners van de meeste sloppenwijken 
zien toch mogelijkheden om hun “stadstuin” 
te beginnen: Vertical Urban Garden. Als er 
onvoldoende grond is dan maar de hoogte 
in moeten ze hebben gedacht. Je kunt deze 
verticale tuinen ook op de platte daken plaat-
sen, mits deze sterk genoeg zijn, van de vele 
hutten en bouwsels die in de sloppenwijken 
voor komen.
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De bewoners in de sloppenwijken 
van deze stad hebben het erg 
moeilijk. Allereerst hebben ze 
geen inkomen en anderhalve 

meter afstand houden is in een sloppenwijk 

een hele opgave. Tijdens deze “lockdown” 
zijn de meeste winkels gesloten en is er geen 
openbaar vervoer in de stad. De o zo beken-
de Jeepneys die in Cebu City een belangrijk 
vervoermiddel zijn, staan aan de kant. 

COVID-19 in Cebu City
Cebu is één van de eilanden op de Filipijnen die getro� en is door Covid-19. 
Met name Cebu City is erg getro� en. In Cebu City zijn al meer dan 7000 Corona 
besmettingen geconstateerd. De stad wordt het nieuwe epicentrum van Zuid 
Oost Azië genoemd.

Voedsel voor de allerarmsten
Gedurende deze pandemie deelt SMILE mede 
dankzij een bijdrage van VHC voedsel uit. 
De maaltijden worden eerst centraal bereid 
en worden via “Project Smile Soup Kitchen” 
uitgedeeld in de sloppenwijken. Natuurlijk 
worden er bij de bereiding en het uitdelen 
van het voedsel de nodige voorzorgsmaat-
regelen genomen. Elke dag gaan een aantal 
vrijwilligers eerst aan de slag met het berei-
den van de maaltijden. Als de maaltijden een-
maal zijn bereid dan gaan de enorme pannen 
met eten, vaak wordt er een soep geserveerd, 

naar één van de vele sloppenwijken in Cebu 
City.  De bewoners van de wijk kijken uit 
naar de “Food Truck” waarin het eten wordt 
vervoerd en genieten van de hen geboden 
maaltijd.

Fietspaden
Nu het openbaar vervoer stil ligt in Cebu 
verplaatsen steeds meer inwoners zich op de 
� ets door de stad. Voor de Corona periode 
zag je maar heel weinig mensen � etsen door 
de stad. Het krioelde er van de auto’s, taxi’s, 
bussen en Jeepneys. En daar tussendoor 
beweegt zich dan een enorm aantal gemoto-
riseerde en ongemotoriseerde tricycles.
Je ziet ze vol beladen, in onze ogen vaak elke 
verkeersregel tartend, zich door het verkeer 
bewegen.
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